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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2008. november 

11-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:               KOB rendes ülése 
 
 
 
Sellyei Noémi, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet 
és az ülést megnyitotta.  Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat. 
 
A bizottság  5 igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirendi pontok tárgysorozata: 
 
1./ Közoktatási megállapodás 

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla  
 

2./ Év pedagógusa díj finanszírozása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László  
 

3./ Iskolatej  
Előterjesztő: Sellyei Noémi 
 

4./ Könyvtár alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Szentgáliné Erőss Márta 
   

5./ Szilveszteri utcabál kérelem 
Előterjesztő: Sellyei Noémi 
 

6./ Balassa Tamara kérelme 
Előterjesztő: Dr. Bognár László 
 

7./ Kastély Óvoda beszámolója és munkaterve 
Előterjesztő: Karaszek Ernőné 
   

8./  1. sz. Óvoda beszámolója és munkaterve 
Előterjesztő: Szabó Zsófia 
  

9./ Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója 
Előterjesztő: Kövendiné Tímár Erzsébet 
  

10./ Száguldó Orfeum kérelme 
Előterjesztő: Sellyei Noémi 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Közoktatási megállapodás 
Lenkei György: az intézmény megnevezése nem egyértelmű. Az önkormányzat az oktatási intézmény 
létrehozásához a város legértékesebb területét adta. Az elnevezés nem felel meg az intézmény 
profiljának. Kérte az iskola igazgatóját, hogy az intézmény elnevezésében szerepeljen a keresztény, 
vagy katolikus elnevezés, valamint egyértelmű legyen, hogy ez nem a harmadik általános iskola.  
 
Detre László: az intézmény működésének jogi háttere nem tisztázott. Valószínű egyházi iskoláról van 
szó, nem pedig általános iskoláról. Az önkormányzati iskolákra is sértő, hogy férőhely hiány miatt 30 
fős osztályokkal működnek, a Búzaszem iskolában pedig 6-8 fős osztályok működnek, melyhez még 
önkormányzati támogatást is igényelnek.  
 
Mikesy György megérkezett.  
 
Sellyei Noémi: kérte az aljegyzőt, hogy foglalja össze a megállapodás lényegét.  
 
Dr. Nagy Atilla: minden oktatási intézmény támogatást kap az államtól, melyek eltérőek lehetnek. Az 
egyházi fenntartók megállapodást kötöttek az állammal az intézmények működtetésére, a 
szolgáltatások nyújtására, melyért további kiegészítést kapnak. Az egyháznak nyújtott állami 
normatíva emelkedett. A nem egyházi intézményeknek, önkormányzati intézmények alacsonyabb 
összegű finanszírozást nyújt azzal, hogy a szolgáltatást kötelező ellátni. Amennyiben az illetékes 
önkormányzattal együttműködési megállapodást kötnek, kérhetik az önkormányzati intézményeknek is 
nyújtott kiegészítő támogatást. A kiemelt – történelmi egyházakkal kötött megállapodás alapján 
kérhetik a kiegészítő önkormányzati támogatást. A támogatás igénylését indokolni kell. Az 
önkormányzati intézmények utáni kiegészítő támogatás tartalmazza a karbantartást is. A működéshez 
kérhetik a támogatást.  
 
Farkas Márton: a finanszírozások között minimális az eltérés. Mi van az osztálylétszámokkal? Az 
állami intézményekben szabályozott a létszám?  
 
Dr. Nagy Atilla: a jogszabály alapján csak 8 osztályos iskola általános iskola, ha nem így van, akkor 
csak tagintézmény. Az állami – önkormányzati intézményekben az átlag létszám 25 fő. Tudomása 
szerint egyházi intézményben nincs alsó korlát.  
 
Lázár László: az iskolában nem 5-6 fős a létszám. Induláskor magasabb létszámmal indultak, sajnos 
ez csökkent. Jelenleg átlag 11 fős osztályokkal működnek.  
 
Lenkei György: kérte, hogy az igazgató reagáljon a kérdésekre.  
 
Lázár László: bemutatta az anyaintézmény vezetőit. A rájuk vonatkozó jogszabályok határozzák meg 
az iskola elnevezését, melyben a református elnevezésnek kell szerepelnie. A Búzaszem szó csak 
további elnevezés, az iskolájukat azonosítja be. A református jelzőnek szerepelnie kell az intézmény 
nevében.  A jogi helyzet tiszta, teljesen jogszerűen kezdték meg az építkezést. A pénzügyi helyzet 
tisztázása miatt elmondta, hogy a kevesebb létszám miatt kevesebb összeget kapnak. Eltérések 
továbbra is vannak. Tisztában kell azzal lenniük, hogy új iskola indulásakor csak decemberben kapnak 
először állami finanszírozást. Véleménye szerint először azt kell eldönteni, hogy támogatják-e az 
intézmény működését, ezt követően lehet az összegekről beszélni. Létükkel bizonyítják a 
létjogosultságokat.  
 
Detre László: a következő Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésére kéri, hogy 
dokumentumokkal igazolják az építkezés megkezdésének jogszerűségét.  
 
Lenkei György: az iskola igazgatója is többször hangoztatta a Búzaszem elnevezést, ami nem 
hivatalos. Kérte, hogy Búzaszem Keresztény Iskolaként jelöljék az iskolát.  
 
Dr. Bognár László: az önkormányzat már bizonyította az iskola támogatását. A megállapodás „kvázi” 
kötelező jellege nem fogadható el. Az önkormányzat a Kolpinggal kötött szerződést, aki nem reagál a 
a kialakult helyzetre. Ennek a tisztázása szükséges.  
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Kis-Simon László: véleménye szerint az önkormányzatnak kedvező a Búzaszem iskola támogatása, 
mert így kevesebb kiegészítést kell fizetnie a gödi gyermekek után. A megállapodás része az 
évenkénti beszámolás. Javasolta, hogy a beszámolás ne évenként egyszer, hanem többször is 
megtörténje.  
 
Horváth Szilárd: részt kívánnak venni az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülésén. A Magyar 
Kolping Szövetség kezdte meg az építkezést, beruházóként és forrásként az Búzaszem Alapítvány áll 
az intézmény mellett.  
 
 
Mikesy György: támogatni kell a szabad iskolaválasztást. Erősíteni kell a közoktatási megállapodások 
létjogosultságát. Az egyházi iskolák hátrányos helyzetben vannak. Amennyiben megkötik a 
megállapodást, kérhetik-e az államtól a finanszírozást? 
 
Dr. Nagy Atilla: az egyházi iskola közvetlenül kérheti a normatív finanszírozást, az önkormányzati 
támogatást ettől függetlenül kérhetik.  
 
Mikesy György: a közoktatási megállapodásba számonkérést kell beépíteni, de beleszólni nem 
szabad az intézmény működtetésébe.  
 
A Verőcei Géza Fejedelem Iskola vezetője: azért vették át az iskolát, mert azt támogatásra méltónak, 
példa értékűnek találták. Minden intézmény egyformán nehéz helyzetben van, függetlenül a 
fenntartótól. A kölcsönös előnyöket kihasználva, a gyerekek érdekét kell figyelembe venni. Nem 
vállalhatták át az új iskola felépítését, de az alapítvány és a szülők erőn felül támogatják az iskola 
létrehozását. A gyermeklétszám növekedésével nominálisan magasabb lesz a finanszírozás. Új iskolai 
férőhelyek kialakítását rendkívül nehéz kialakítani.  
 
Mikesy György: elsősorban fenntartói kérdéseket kell tisztázni, miközben a Búzaszem Iskolát 
támogatják.  
 
Nógrádi Gergely: amennyiben jár a támogatás a Búzaszem Keresztény Iskolának, akkor azt meg kell 
adni. Az önkormányzat mindvégig támogatta az iskola megépítését. Az iskola tisztában volt a 
létszámokkal, a bérleti díj mértékével. Az önkormányzatban bizonytalanság van, mert nem tudni, hogy 
milyen kéréseik lesznek még. Szeretnék, hogy működjön az iskola, de nem újabb terheket róva az 
önkormányzatra.  
 
Kis-Simon László: a bizottság a bérleti díj mértékének megállapításánál a bizonytalansági tényezőt 
kívánta csökkenteni.  
 
Detre László: az elmúlt másfél évben a Búzaszem Iskola többféle címen több milliós igényekkel fordult 
az önkormányzat.  
 
Horváth Szilárd: az új iskola átadásával választási lehetőséget biztosítanak. A közoktatási 
megállapodás megkötésével lezárul ez a folyamat.  
 
A Verőcei Géza Fejedelem Iskola vezetője: jelenleg 70 gyermeki jár ebbe az iskolába, és bízik abban, 
hogy ez a létszám az új iskola átadásával növekedni fog. Közös együttgondolkodásra, 
együttműködésre van szükség. A református egyház rendkívül demokratikusan működik.  
 
Detre László: reagált arra, hogy mekkora „bevételt” hoz a Búzaszem Iskola az önkormányzatnak. Nem 
biztos, hogy azokat a gyerekeket az önkormányzatnak kellene felvenni.  
 
Nógrádi Gergely: nem tartotta elfogadhatónak azt a beállítást, hogy a Búzaszem Iskola nyereséget 
hoz az önkormányzatnak. Az egész vita teoretikus, ami jár, azt meg kell adni.  
 
Sellyei Noémi: az összeg nagyságáról és az időpontjáról lehet dönteni. A 10 évet nem tartotta 
elfogadhatónak, 5 éves megállapodásról lehet szó. A %-os támogatás mértékéről a Pénzügyi 
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság fog dönteni.  
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Dr. Nagy Atilla: a kiegészítő támogatás meghatározásánál az önkormányzati intézményeknek nyújtott 
támogatás x %-t biztosítják. A megállapodás megkötésével jogosultak a hiányosságok kiegészítésére 
A szakmai kapcsolattartásra elegendőnek tartotta az éves  beszámolást. A pénzügyi beszámoltatást 
lehet gyakoribbá tenni, hogy a megfelelő felhasználást ellenőrizzék.  
 
Sellyei Noémi: összefoglalta a megállapodást. 5 éves időtartamra kötnék, a százalékot a Pénzügyi 
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság határozza meg, valamint a gazdasági elszámolást szorosabbá 
tennék.  
 
A Verőcei Géza Fejedelem Iskola vezetője: az elszámoltatásnak meg van a jogszabályi háttere, kérte, 
hogy ennek megfelelően rögzítsék az igényeiket, és azt előzetesen egyeztessék.  
 
 
A bizottság  6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2008.(XI. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
 javasolja a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság felé 

közoktatási megállapodás kötését a Verőcei Református Egyházközösség fenntartásában lévő 
Verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde tagintézményével. 

 
Kéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot,  

hogy a támogatás mértékét határozza meg, valamint a megállapodásban  
szabályozza a pénzügyi beszámolást.  

 
A bizottság a közoktatási megállapodás időtartamát 5 évben határozta meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
 
 
 
2./ Év pedagógusa díj finanszírozása 
Farkas Márton: támogatja a díj mértékét, melynek a fedezetét a polgármesteri hivatalnak kell 
biztosítania. Javasolta, hogy a bizottság keretében biztosítsák ezt az összeget.  
 
Kis-Simon László: az intézményeknek jutalmazási lehetősége csak a bérmegtakarítás terhére 
történhetett.  
 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
88/2008.(XI. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a helyi kitüntető címekről 
szóló rendeletben megjelölt 4 kitüntető cím anyagi fedezetét,  

személyenként nettó 100.000.-Ft-ot biztosítson az önkormányzat költségvetésében. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
Bajkó Ildikó: ismertette a választási eljárás feltételeit. A korábbi években az igazgatók és az igazgató 
helyettesek lemondtak a lehetőségről.  
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Sellyei Noémi: a választási lehetőségből kimaradt a Pedagógiai Szakszolgálat.  
 
 
 
Szünet.  
 
 
 
Sellyei Noémi: ismertette a rendeletben meghatározott címeket. Véleménye szerint a címek 
megnevezését kell pontosítani. A művelődés ház Művelődésért Díj, a könyvtár Kultúráért Díj. A 
szakszolgálatnak kell megfelelő elnevezést találni.  
 
Bajkó Ildikó: a szakszolgálatban dolgozók is pedagógusok, részükre ezt a címet kell adni.  
 
Mikesy György: nem szabad azt elérni, hogy mindenki megkapja a díjat, azt ki kell érdemelni. Előbb-
utóbb mindenki meg fogja kapni díjat.  
 
Sellyei Noémi: a művelődésért, kultúráért díjak mellett kell megtalálni azt, amelyik a szakszolgálatra is 
illik.  
 
Mikesy György: fogalomzavar van, a szakszolgálatban dolgozók is pedagógusok.  
 
Sellyei Noémi: a rotációs rendszer alapján arra kell törekedni, hogy megtalálják a fejlesztő 
pedagógusoknak adható díjat.  
 
Mikesy György: áthidaló megoldás, hogy háromévenként adják ki a díjat 
 
Kövendiné Tímár Erzsébet: javasolta az esélyegyenlőség előmozdításáért elnevezést.  
 
Dr. Bognár László: a bizottság csak javaslatot tehet a Képviselő-testület felé.  
 
Sellyei Noémi: javasolta a rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
3. évben Esélyegyenlőségért díj – gyógypedagógus 
 
Nógrádi Gergely: véleménye szerint korábban nem így kívánták elnevezni a díjakat.  
 
Bajkó Ildikó: a művészetoktatásban 20 fő van.  A művelődési ház és a könyvtár együttes létszáma 
közelítette meg ezt a létszámot 1. éven Művészetért díj, 2. évben könyvtár-művelődési ház együttesen 
– 3. évben a pedagógiai szakszolgálat. Ennek alapján 60 fő 2 évente, 45 fő közül 3 évente 
választhatnak.  
 
Sellyei Noémi: összefoglalta a díjak elnevezését. Művészetért, vagy művelődésért és kultúráért vagy 
esélyegyenlőségért. 
 
Nógrádi Gergely: az év pedagógusa díj és meghatározás egyértelmű. A nevelésért címet 
elfogadhatónak tartotta.  
 
Sellyei Noémi: összefoglalta az elhangzottakat: a 4. díj a „művészetoktatásért, kultúráért és 
nevelésért” díj. Művészetoktató, könyvtáros, művelődésszervező, valamint speciális végzettségű 
pedagógus. Kérte, hogy a díj összegének módosítását is vezessék át a rendeletben.  
 
 
A bizottság  6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2008.(XI. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé a helyi kitüntető címekről szóló  

46/2006.(XII. 14.) ök. rendelet módosítását az alábbiak szerint:  
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1.§ 

 
 

A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
A díj tárgya: 100.000.-Ft nettó jutalom díszoklevéllel.  
 
A rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 
. 
. 
. 
„Művészetoktatásért, kultúráért és nevelésért” díj 
- 1 fő művészetoktató, vagy 
- 1 fő könyvtáros vagy művelődésszervező, vagy 
- 1 fő speciális végzettségű pedagógus (intézményenként, az egymást követő években felváltva) 
 

2.§ 
A rendelet kihirdetése napján lét hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 
  

Polgármester    Jegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
 
 
 
Nógrádi Gergely: korábban már jelezte, hogy az intézményvezetők munkáját is el kell ismerni és 
jutalmazni. A kitüntető címekről rendkívül etikus módon lemondtak a kollégák javára. 
 
Dr. Bognár László: a Településellátó Szervezet főkönyvelőjével már tárgyalásokat kezdeményezett a 
jutalmazásokra, melyet a megtakarításukból finanszírozhatnak.  
 
Nógrádi Gergely: nem tartotta elfogadhatónak, hogy az intézmények saját megtakarításuk terhére 
jutalmazhatnak. Véleménye szerint a városnak kell biztosítani ennek a fedezetét.  
 
Sellyei Noémi: véleménye szerint a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnak a költségvetés 
tervezésekor ezzel számolnia kell.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: a könyvtáros és a művelődésszervező kitüntetésnél az „ÉS” meghatározást 
kérte pontosítani. Véleménye szerint a könyvtár létszáma miatt esélytelenek a kitüntetésnél.  
 
Sellyei Noémi: véleménye szerint ez az intézmények belső ügye. 
 
 
 
 
3./ Iskolatej program 
A Képviselő-testület ülésén felmerült az iskolatej program. Felkereste az intézmények vezetői, hogy 
tájékozódjon az igényekről. A Huzella Tivadar Általános Iskolában nem volt erre igény. A Németh 
László Általános Iskolában jeleztek igényt.  
 
 
Farkas Márton: véleménye szerint valós igény lenne erre, csak volt olyan gyermek, aki ezt a 
rászorultságot szégyellte. Javasolta, hogy az iskolák hirdessék meg a programot. A konkrét 
jelentkezőknek ne az osztály előtt, hanem az iskola konyháján adják át a konyhán az ételt.  
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Nógrádi Gergely: jól értette, hogy nem érkezett ilyen igény? Miért az oktatási bizottság előtt van az 
előterjesztés. A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság és a Szociális Bizottság az illetékes 
ebben az ügyben.  
 
Dr. Bognár László: a diákönkormányzat előtt került szóba az igény.  
 
Bajkó Ildikó: minisztériumi rendelet alapján az önkormányzatnak kell megfinanszíroznia 3 hónapra ezt 
a programot, ezt követően van lehetőség a finanszírozás visszaigénylésére. Ennek a programnak 
komoly pénzügyi háttere van. A korábbi években ez a program csak egy hónapig volt létjogosult, nem 
vették igénybe a gyerekek a lehetőséget.  
 
Sellyei Noémi: az anyagot továbbítják a Szociális Bizottság felé.  
 
 
 
 
4./ Könyvtár alapító okiratának módosítása 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság  6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2008.(XI. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

jóváhagyja a Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítást.  
 

(mellékletben: Alapító Okirat) 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 

 
 
 
   

5./ Szilveszteri utcabál kérelem 
Farkas Márton: milyen támogatást kér? Mi a rendezvény forgatókönyve? 
 
Sellyei Noémi: ingyenesen kéri a területet és a színpadot. Csak a támogatást követően szervezik a 
programot.  
 
Nógrádi Gergely: nem fogadja el, hogy nincs program. 
 
Sellyei Noémi: kérte, hogy a kérelmező részletes programot nyújtson be.  
 
 
 
6./ Balassa Tamara kérelme 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy a szünetben kérjenek tájékoztatást a polgármester úrtól.  
 
 
 
7./ Kastély Óvoda beszámolója és munkaterve 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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91/2008.(XI. 11.) sz. KOB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 
elfogadja Kastély Központi Óvoda 2007/2008-as tanévéről szóló beszámolót,  

valamint jóváhagyja a 2008/2009-es tanév munkatervét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 

 
 
 
8./ 1. sz. Óvoda beszámolója és munkaterve 
Szabó Zsófia: megköszönte a bizottságnak a Mihály naphoz nyújtott támogatást. Minden csoport 20 
eFt-os bevételt tudott elkönyvelni. A beszámolóját kiegészítette azzal, hogy a tanévet új vezetőként 
kezdte az intézményben. Nehezen indult a tanév, több nyugdíjas ment el. Szorosan együttműködnek 
a Németh László Általános Iskolával.  
 
Nógrádi Gergely: tisztázni kívánta, hogy ez a korábban elnyert pályázat megvalósítása volt. Mi van a 
beázással? 
 
Szabó Zsófia: a fűtéssel volt komoly probléma.  
 
Nógrádi Gergely: kérte a konkrét költségvetést a fűtéskorszerűsítésre.  
 
Szabó Zsófia: a Településellátó Szervezetnél rendelkezésre állnak a dokumentumok.  
 
A bizottság 6 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
92/2008.(XI. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadja az 1.sz. Óvoda 2007/2008-as tanévéről szóló beszámolót,  
valamint jóváhagyja a 2008/2009-es tanév munkatervét, együttműködési programját.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sellyei Noémi KOB elnök  

 
 
 

  
9./ Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.  
 
 
A bizottság 6  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
93/2008.(XI. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

elfogadja a  Városi Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény  
2007/2008-as tanévéről szóló beszámolót,  

valamint jóváhagyja a 2008/2009-es tanév munkatervét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
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10./ Száguldó Orfeum kérelme 
Sellyei Noémi: a mai nap folyamán találkozik a szervezőkkel.  
 
Nógrádi Gergely: a finanszírozás ismeretében lehet csak érdemben dönteni az előterjesztésről.  
 
Dr. Bognár László: beszélt a pályázat benyújtóival, akik negatívan minősítették a gödi kulturális életet.  
 
Nógrádi Gergely: véleménye szerint előzetes közvélemény kutatásra van szükség. Az igényfelmérést 
követően lehet csak erről dönteni.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy a művelődési ház vezetőjét kérjék fel a tárgyalásokra. Az ötletet jónak 
tartotta.  
 
Nógrádi Gergely: amennyiben a városnak igénye van a színházi bérletes előadásra, több utazó 
színház is eljönne Gödre.  
 
Csányi József: véleménye szerint színvonalas a város kulturális élete. A művelődési ház színpada és 
férőhelye nem megfelelő egy ilyen előadásra. A Dunapart Nyaralóházakban lehetne színházi 
előadásokat szervezni.  
 
Bognár Noémi: korábban szerveztek ingyenes színházi előadást, de ennek ellenére csak nyolcvanan 
jöttek el. A szágoldó Orfeum 300-400 eFt-ért jön el, a színház befogadó képessége csak 100 fő, és ez 
behatárolja a jegyek árát.  
 
Nógrádi Gergely: véleménye szerint egyszer érdemes megpróbálni a bérletes színházi előadást. 
 
Sellyei Noémi: a művelődési ház kompetenciája a színházi előadások megszervezése.  
 
Nógrádi Gergely: a gyermek előadásokra valószínű van igény.  
 
Bognár Noémi: gyermekelőadások telt házzal működnek.  
 
 
 
 
Egyebek:  
 
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme 
Sellyei Noémi: a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógus 
álláshely átminősítéséhez kért támogatást, az átnevezés csak formai.  
 
 
 
Szünet.  
 
 
 
Kis-Simon László nem jött vissza.  
 
 
 
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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94/2008.(XI. 11.) sz. KOB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testület felé  a Németh László Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény pedagógus létszámkeretét 2008. december 1-től  

a túlóra keret terhére 5 órás részállást teljes állás történő kiegészítését.  
 
 

Az álláshely kiegészítésének pénzügyi fedezete az iskola költségvetésében biztosított.  
 
 
 
Határidő: 2008. december 1.  
Felelős:    Markó József  polgármester 
 
 
 
Kis-Simon László visszajött.  
 
 
 
6./ Balassa Tamara kérelmének tárgyalása 
Szaszovszky Olga jelezte, hogy a napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalni.  
 
 
A bizottság a napirendi pont tárgyalását zárt ülésen folytatta, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.  
 
 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Sellyei Noémi          Szaszovszky Olga 
       elnök            jegyzőkönyvvezető 
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